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1. Præsentation af udvalget 
Mødet startede med en kort præsentation af udvalgets medlemmer. Gitte Bendixen, formand, fra 
kreds 3. Kasper Ottesen, bosat i kreds 6 og derudover aktiv i kreds 1. Marianne Aakjær fra kreds 1 
og Izabella Hernes fra kreds 2.  
Enighed i udvalget om et fortsat fokus på kvalitet i DcHs uddannelser, samt et ønske om bedre kon-
takt med de enkelte kredse og åbenhed omkring hvad LUU er og står for.  
 

2. Rollefordeling 
Udvalget fordelte de forskellige hovedområder imellem sig. Gitte selvfølgelig som valgt formand. 
De øvrige roller fordelte sig som således:  
 
- Sekretær: Kasper  
- Økonomi: Izabella 
- Kursusansvarlig: Marianne 
 
Der var et fælles ønske om en flad struktur i udvalget, hvor der løftes i flok.  
 

3. Økonomi 
Der blev snakket om økonomien i udvalget i forhold til udvalgets aktiviteter.  
I den forbindelse blev der snakket om afholdelse af udvalgets møder. Der var enighed om at be-
stræbe sig på at afholde møder i forlængelse af eksisterende kurser for at minimere udgifterne. 
Samtidig vil der blive afholdt onlinemøder.  
 

4. Kontaktperson i HB 
Under dette punkt deltog LUUs kontaktperson i HB, Lise Damsgaard Hansen, formand for kreds 2, 
via Google Meet. Det blev til en præsentation af Lise som kontaktperson, samt en præsentation af 
udvalget. Der blev fra begge sider udtrykt ønske om, at Lise kommer til at fungere som bindeled 
mellem LUU og HB. 
 

5. Kredsinstruktørsamling 2022 
Kredsinstruktørsamlingen i 2022 er planlagt til d. 12/2. I forlængelse af seminaret er der planlagt 
seminar d. 13/2 for lokalforeningsinstruktørerne.  
 

6. Muligt modul 9.5 
Snak om processen bag et muligt nyt modul på DcH overbygningen. Et modul med fokus på det at 
gå til konkurrencer. Der afholdes et kursus i kreds 3 med dette fokus. To fra udvalget deltager i 
dette kursus for at samle erfaringer.  
 

7. Nye uddannelser 
Nordisk Udvalg har udtrykt ønske om en overbygning inden for Nordisk. Da det er LUU der står for 
at uddanne kredsinstruktører til de forskellige grene i DcH, skal der igangsættes en process omkring 
dette mellem Nordisk Udvalg og LUU.  
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Samme proces vil mulighed blive aktuel for Hoopers på et tidspunkt.  

 
 

8. Nosework uddannelsen 
Der skal igangsættes en foreløbig evaluering af noseworkuddannelsen, med henblik på tilpasning 
på baggrund af de erfaringer der indtil videre er indsamlet. En dialog vil blive startet op imellem 
LUU og Noseworkudvalget.  
 

9. Kursusplan for 2022 
Videreplanlægning af kursusplanen for 2022. Flere kurser er ved at være på plads, mens andre sta-
dig er i planlægningsfasen. Kurserne vil løbende blive lagt op til tilmelding.  
 

10. Eventuelt 
- Næste udvalgsmøde bliver d. 13/1 kl. 19 på Google Meet.  
 

- Emnet omkring betalte instruktører var oppe og vende på baggrund af HBs folder omkring betalte 
instruktører. Der blev snakket omkring emnet generelt og taget en snak for eller i mod. Der blev 
udtrykt bekymring omkring det grundlag forslaget er baseret på, både i forhold til hvad der skulle 
komme ud af det, men også de negative konsekvenser et sådan forslag kunne få i form af at ikke-
betalte instruktører ville fravælge det frivillige virke.  
Forslaget vil være afhængig af økonomi i de enkelte lokalforeninger, hvilket kan skabe frygt for en 
centralisering af ressourcerne. 


